
USNEsENl
VI|. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU BIATLONU

VlL Va]ná hromada Českého svazu biatlonu konaná za účasti 86 dele8átů s h]asem rozhodujícím, t.j. 89,58
% z celkového počfu 96 pozvaných přijala ve smyslu svého ]'ednání následující Závěry:

I. Bere navědomí

a] zprávu \.ýboru ČsB o činnosti, současné situaci a nejbližších úko]ech svazu, předloženou písemně a
doplněnou ústně viceprezi dentem svazu panem Ing, Liborem Vlčkem a členykomisi

bJ zpŤávu kontřolní a revizní komise, předloženou písemně pŤedsedou KRK panem Kar]em vildmonem a
aktuálně doplněnou členem KRK panem Zbyškem ŠkŤabalem

IL Zvolila

a] {ýboŤ ČsB ve složení:

r prezident- pan Mgr. JiřiHamza
r viceprezi dent plo ekonomiku a malketin8 - I. viceprezident - pan lng. LibořVlček
r vi ceprezident pro biatlon - pan lrgr, vlastimilJakeš
r viceprezident pro letní biatlon - pan l/lgl. Vojtěch zicháček
r člen výboIu pŤo sportovně technickou a legislativní činnost- pan lng. Martin Novotný
r člen výboru pro práci s mládeží - pan Mgr. vlastimil vávra

bJ koníolní a revizní komisi ve s]ožení:

1, pan zbyšek Škrabal
2, paní lng.lveta Roubíčková
3. panívěra Bystřická

III.schvaluje

aJ novelizované stanoÝy Českého svazu biatlonu
b] přijetí mezinárodních Pravidelbiatlonu za v"ýchozí materiál pro spoltovní činnostsvazu
cJ plán rozvoje a činnosti Českého svazu biatlonu na období m€zi VIL a VII], Valnou hromadou ČsB

2074 - 20Ia

ív. Potvrzuie

a] {iši ročního členského příspěvku ve {íši 150 Kč
b] qíši ročního klubového příspěvku ve tiši 2oo Kč
c) t"ýši záIdadního re8istračního poplatku za novou resp, obnovenou re8istraci klubu ve \,.ýši 300 Kč
d] dosavadní formu členského průkazu s foto8rafií s platností na 4 Ťoky s pnním \,ydáním 1.11,2014

v. Ukládá

a) delegátůmvll valné hromaí]y ČsB:

1. seznámit se závěry VII. Valné hŤomady ČsB členskou základnu ve s\4ích klubech a §fto prosazovat v
praktické činnosti klubu

b) prezidentovi čsB
1, zabezpečit provedení legistrace novelizovaných stanov ČsB na řejsťíkovém soudu
2, informovat o závěIech VII. Valné hromady ČsB orgány lBU, ČOVa sdnržení sportovních svazů Č& csMV
3. svolat do 30. 5. 2014 nově zvolený výboř a kontro]ně Ťevizní komisi ČsB a zabezpečit jejich činnost ve

smyslu stanov ČsB

c) úhora čsB
1, zajistit do 30.6, 2014 ustavení a zahájení činnosti jednotliqi,ch odborných komisí v,ýboru ČsB
2, zaslat písemnou infoťmaci o Závěrech VIL Valné hromady ČsB , usnesení a novelizované a notářsky

ověřené stano\,y ČsB, včetně platných ,i,,nitřních směrnic svazu všem klubům biatlonu do 31, B. 2014
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e)

1.

2.

3,

4.
5,
(,.

3. pi,llběžně zabezpečovat činnost a sportovní soutěže svazu v nás]edujícím období Ve smyslu sianov a
připomínek delegátů Valné hromady

4, informovat průběžně vhodným Způsobem kluby o všech přijaqých závě.ech a Zabezpečit pravidelnou
aktualizaci internetové stránky ČSB o dosažených sportovních \,aýs]edcích s odborným komentářem

5, lydat upřesněný seznam klubů vč, jejich adres a spojení do 31, B, 2014
6. lytvářet podmínky pro splnění úkolů lypl]i,vajících z přijatého ,,Plánu rozvoie a činnosti Českého svazu

biatlonu na období mezi VlL a VIIL Valnou hromadou ČsB 2074 - 207a" s doplňky vznesenými na
jednání

7, pokračovatv koncepci rozvoje letního biatlonu vpodmínkách ČsB
B, podporovat rozvoj a údlžbu §portovních areálů k]ubů ČsB
9, posk}tnout KB Kap§]ovna součinnost při získání aŤeálu stře]nice Kapslovna do vlastnictví či

dlouhodobého užívání
10. přjpIavjt do příští řádné VH návrh úpraly stanov, podle které budou členové komisí biatlonu a letního

biatlonu voleni přímo VH.
11. připravit a svolatV roce 2o18 VI]L Va]nou hromádu ČsB

d) Wajským radám ČsB

1, rozýljet činnost ve smyslu novelizovaných stanov ČsB, prohlubovat spoiupráci s orgány a složkami
regionální státní sprár,y a spoiečenskými olganizacemi, q/to v dostatečné míře informovat o činnosti
ČSB na regionální úrovni a o qýsledcích a záměrech ve své práci.

klubům čSB

uvést §vou existenci do souladu se zněním zákona č. 89/2012 sb. občanský zákoník (NoZ).
Věnovat z,{ýšenou pozornost realizaci úkolů uvedených v,,Plánu rozvoje činnosti ČsB 2014-201B" á k
jeho zabezpečení zpracovat v]astni plány rozvoje na toto období
zabezpečit do konce i. čtvrtletí 2015 plovedení Výměny Členshích průkazů u s,i.ých členů na zák]adě
jmenného seznamu č]enů
zaslat do 30. 6, 2014 přesnou adresu klubu vč. adresy pro elektronickou poštu
do 30. 6, 2014 upřesnit evidenci aktivních rozhodčích a trenérů dodat na sekreta át ČSB
do 30.6, 2014 dodat na sekreta át ČsB přehled majetku klubů

vI. Doporučuje

a) plezidentovj a \,"ýboru ČsB infolmovat o provedení VIl, Va]né hromady ČsB a přijaťých závěrech na
internetové stránce ČsB avhromadných sdě]ovacíchprostředcíčh

b) plezidentovi a \,"ýboru ČsB pokračovatV průběžném lydávání ,,InfoŤmací klubůnl ČsB"

vII. Vyslovuie

. uznání a poděkování členům odstupujícího ./,ýboru a kontrolně revizní komise ČsB za \,ykonanou pláci v
uplynulém funkčním období

r poděkování spoftovcům a realizačnim qimům leprezentačních druž§tev za dosažené r4ýsledky zejména
na 0H 2014 v soči

. podporu KB Kapslovna k získání areálu střelnice Kapslovna do v]astnictví či dlouhodobého uživání, za
účelem provozování biatlonu případně letního biadonu.

prezident ČsB předs
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